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 הקדמה  לאיסורי קירבה
 

 :יקרא יח פס' יטדיני הרחקות נלמדים מו

 
 "ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה"

 
 יות.האיסור מופיע כאחד מן האיסורים שבפרשת הער

 

 ל:  -ויקרא יח א 
 

ל ְוָאַמְרתָ  י ִיְשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ ה ֶאל מֶשה לֵּאמר: ב ַדבֵּ ר ְיהֹוָ  א ַוְיַדבֵּ
ה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶשר ְיַשְבֶתם ָבּה יֶכם: ג ְכַמֲעשֵּ ה ֱאֹלהֵּ ֶהם ֲאִני ְיהֹוָ  ֲאלֵּ

ִביא ה ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאִני מֵּ  ֶאְתֶכם ָשָםה ֹלא ֹלא ַתֲעשּו ּוְכַמֲעשֵּ
כּו: ד ֶאת ִמְשָפַטי ַתֲעשּו ְוֶאת ֺחּקַתי לֵּ יֶהם ֹלא תֵּ  ַתֲעשּו ּוְבֺחּקתֵּ

יֶכם: ה ּוְשַמְרֶתם ֶאת ֺחּקַתי ְוֶאת ה ֱאֹלהֵּ  ִתְשְמרּו ָלֶלֶכת ָבֶהם ֲאִני ְיהֹוָ
ה:   ו ִאיש ִאישִמְשָפַטי ֲאֶשר ַיֲעֶשה אָתם ָהָאָדם ָוַחי ָבֶהם ֲאִני ְיהֹוָ

ה: ז ֶעְרַות ָאִביָך ר ְבָשרֹו ֹלא ִתְקְרבּו ְלַגלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ְיהֹוָ  ֶאל ָכל ְשאֵּ
ֶשת ה ִאְםָך ִהוא ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתּה: ח ֶעְרַות אֵּ  ְוֶעְרַות ִאְםָך ֹלא ְתַגלֵּ

ה ֶעְרַות ָאִביָך ִהוא: ט ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך בַ   ת ָאִביָך אֹו ַבתָאִביָך ֹלא ְתַגלֵּ
 ִאֶםָך מֹוֶלֶדת ַבִית אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתן: י ֶעְרַות ַבת ִבְנָך

ֶשת-אֹו ַבת ָמה: יא ֶעְרַות ַבת אֵּ  ִבְתָך ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתן ִכי ֶעְרָוְתָך הֵּ
 : יב ֶעְרַות ֲאחֹותָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאחֹוְתָך ִהוא ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתּה

ה ִכי ר ָאִביָך ִהוא: יג ֶעְרַות ֲאחֹות ִאְםָך ֹלא ְתַגלֵּ ה ְשאֵּ  ָאִביָך ֹלא ְתַגלֵּ
ה ֶאל ִאְשתֹו ֹלא ִתְקָרב ר ִאְםָך ִהוא: יד ֶעְרַות ֲאִחי ָאִביָך ֹלא ְתַגלֵּ  ְשאֵּ

ֶשת ִבְנָך ה אֵּ  ִהוא ֹלא ְתַגֶלה דָדְתָך ִהוא: טו ֶעְרַות ַכָלְתָך ֹלא ְתַגלֵּ
ה ֶעְרַות ָאִחיָך ִהוא: יז ֶעְרַות ֶשת ָאִחיָך ֹלא ְתַגלֵּ  ֶעְרָוָתּה: טז ֶעְרַות אֵּ

ה ֶאת ַבת  ְבָנּה ְוֶאת ַבת ִבָתּה ֹלא ִתַּקח ְלַגלֹות-ִאָשה ּוִבָתּה ֹלא ְתַגלֵּ
ָמה ִזָםה ִהוא: יח ְוִאָשה ֶאל ֲאֹחָתּה  ֹלא ִתָּקח ִלְצרר ֶעְרָוָתּה ַשֲאָרה הֵּ

 ְוֶאל ִאָשה ְבִנַדת ֺטְמָאָתּה ֹלאיט ְלַגלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ְבַחֶייָה: 
ן ְשָכְבְתָך ְלָזַרע :ְלַגלֹות ֶעְרָוָתּה ִתְקַרב ֶשת ֲעִמיְתָך ֹלא ִתתֵּ  כ ְוֶאל אֵּ
ן ְלַהֲעִביר ַלםֶלְך וְ  ְלָטְמָאה םָבּה: כא ּוִמַזְרֲעָך ֹלא ִתתֵּ ל ֶאת שֵּ  ֹלא ְתַחלֵּ
ָבה ִהוא: ֱאֹלֶהיָך י ִאָשה תֹועֵּ ה: כב ְוֶאת ָזָכר ֹלא ִתְשַכב ִמְשְכבֵּ  ֲאִני ְיהֹוָ

י ן ְשָכְבְתָך ְלָטְמָאה ָבּה ְוִאָשה ֹלא ַתֲעמד ִלְפנֵּ ָמה ֹלא ִתתֵּ  כג ּוְבָכל ְבהֵּ
ָמה ְלִרְבָעּה ֶתֶבל הּוא: כד ַאל ִתַטְםאּו בְ  ֶלהְבהֵּ ֶלה ִכי ְבָכל אֵּ  ָכל אֵּ

יֶכם: כה ַוִתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפקד ַח ִמְפנֵּ  ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאֶשר ֲאִני ְמַשלֵּ
 ֲעֹוָנּה ָעֶליָה ַוָתִקא ָהָאֶרץ ֶאת יְשֶביָה: כו ּוְשַמְרֶתם ַאֶתם ֶאת ֺחּקַתי

בת ָהאֵּ   ֶלה ָהֶאְזָרח ְוַהּגֵּר ַהָּגרְוֶאת ִמְשָפַטי ְוֹלא ַתֲעשּו ִמכל ַהתֹועֵּ
י ָהָאֶרץ ֲאֶשר ל ָעשּו ַאְנשֵּ בת ָהאֵּ  ְבתֹוֲכֶכם: כז ִכי ֶאת ָכל ַהתֹועֵּ

יֶכם ַוִתְטָמא ָהָאֶרץ: כח ְוֹלא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְבַטַםֲאֶכם אָתּה  ִלְפנֵּ
יֶכם: כט ִכי ָכל ֲאשֶ   ר ַיֲעֶשה ִמכלַכֲאֶשר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשר ִלְפנֵּ

ֶלה ְוִנְכְרתּו ַהְמָפשֹות ָהעשת ִמֶּקֶרב ַעָםם: ל ּוְשַמְרֶתם בת ָהאֵּ  ַהתֹועֵּ
יֶכם בת ֲאֶשר ַנֲעשּו ִלְפנֵּ ֺחּקֹות ַהתֹועֵּ  ֶאת ִמְשַמְרִתי ְלִבְלִתי ֲעשֹות מֵּ

יֶכם: ה ֱאֹלהֵּ   ְוֹלא ִתַטְםאּו ָבֶהם ֲאִני ְיהֹוָ
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 תפרשת העריו
 חלקים: 4 –ניתן לחלק את הפרק ל 

 

 ה, פתיחה: –פס' א  חלק א :
ה ֶאל  ר ְיהֹוָ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵֶּהםר ֶאל מֶשה לֵּאמר: ב ַדבֵּ ַוְיַדבֵּ י ִיְשָראֵּ  ְבנֵּ

ה  ה ֶארֶ  ֲאִני ְיהֹוָ יֶכם: ג ְכַמֲעשֵּ  ָבּה ֹלא ַתֲעשּו ץ ִמְצַרִים ֲאֶשר ְיַשְבֶתם ֱאֹלהֵּ
יֶהם ה ֶאֶרץ ּוְכַמֲעשֵּ  ִביא ֶאְתֶכם ָשָםה ֹלא ַתֲעשּו ּוְבֺחּקתֵּ  ְכַנַען ֲאֶשר ֲאִני מֵּ

לֵּכּו: ד ֶאת  הִמְשָפַטי ַתֲעשּו ְוֶאת ֺחּקַתי ִתְשְמרּו ָלֶלֶכת ָבֶהם ֹלא תֵּ יֶכם:  ֲאִני ְיהֹוָ  ֱאֹלהֵּ
הם ָהָאָדם ָוַחי ָבֶהם ִמְשָפַטי ֲאֶשר ַיֲעֶשה אתָ ה ּוְשַמְרֶתם ֶאת ֺחּקַתי ְוֶאת   :ֲאִני ְיהֹוָ

 

 פעמים, 3הביטוי     "אני  ה'" מופיע 

 ?מה משמעות הדבר

 

 רמב"ן ויקרא יח, ב:
 אמר בעריות דבר אל בני ישראל. בלבד, בעבור היות אזהרת העריות שוה בכל

 אני ה' אלהיכם,ואמר בתחילה ישראל לא יתיחדו בה הכהנים, ולכן כללם כאחד. 
 )שמות כ ב(: שרת הדברותכטעם בע

 

 רמב"ן שמות כ, ב:
 הדבור הזה מצות עשה, אמר אנכי ה', יורה ויצוה אותם שידעו אנכי ה' אלהיך.

 ויאמינו כי יש ה', והוא אלהים להם, כלומר הווה, קדמון, מאתו היה הכל בחפץ
  ויכולת, והוא אלהים להם, שחייבים לעבוד אותו.

 

 :ויקרא יח פס' דואכן ב
יֶכם ִמְשָפַטי ַתֲעשּו ְוֶאת ד ֶאת ה ֱאֹלהֵּ  : ֺחּקַתי ִתְשְמרּו ָלֶלֶכת ָבֶהם ֲאִני ְיהֹוָ

 

 רש"י  יח, ד:
 אלו דברים האמורים בתורה במשפט שאילו לא נאמרו היו כדאי לאומרן:.את משפטי תעשו

 דברים שהן גזרת המלך שיצר הרע משיב עליהם למה לנו. ואת חוקותי תשמרו
 מות העולם משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז וטהרת מילשומרן ואו

 חטאת לכך נאמר אני ה' גזרתי עליכם אי אתם רשאים ליפטר:

 

                                        

 
 

 

 

 רמב"ן יח, ו:
 ... והנה העריות מכלל החוקים, דברים שהם גזירת מלך, והגזרה

 עת המלך שהוא החכם בהנהגת מלכותו והוא היודע הצורךהוא הדבר העולה על ד
 ה בה, ולא יגיד אותו לעם זולתי לחכמי יועציו:ווה ההיא שיצוווהתועלת במצ

 

 "העריות מכלל החוקים הן = "גזרת מלך

 תעשו"  משפטי"את 

 

 
 משפטים

 

 

 מצוות שכליות

 שנחיצותן מובנת מבחינה שכלית

 תשמרו" חקתי"את 
 
 

 חוקים

 

 

 מצוות שהן גזרות מלך

 סבר שכלי הגיונימצוות שמעיות שאין להן ה
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 רמב"ן  יח, ב:
 "דבר אל בני ישראל"...

 
 אמר בעריות דבר אל בני ישראל. בלבד, בעבור היות אזהרת העריות שוה בכל

 יחדו בה הכהנים, ולכן כללם כאחד. ואמר בתחילה אני ה'יישראל לא ית
 אלהיכם, כטעם בעשרת הדברות )שמות כ ב(:

 

 

 ."והוער לגלות לא תקרבואיש איש ... "פס' ו:

 

 

 :רש"י                             

 רבים., להזהיר הנקבה כזכר, לכך נאמר לשון א תקרבול                               
 

 

 כ: פירוט איסורי גלוי עריות: –: פס' ו חלק ב 

 

 : יתא נצטונו בשמונה עשר איסוריםיורמדא 

 ( . האם / האב )ז1

 (. אשת האב )ח2

 (. האחות )ט, יא3

 (הוהבת )נלמד ע"י ק"וח ובגזירה שו. 4

 (. הנכדה )י5

 (. אחות האב )יב6

 (. אחות האם )יג7

 (. אשת אחי האב )יד8

  (. הכלה )טו9

 ( . אשת האח )טז10

 (. אשה ובתה )יז11

 (. אשה ונכדתה )יז12

 (. אחות האשה בחייה )יח13

 (. הנדה )יט41
 (. אשת איש )כ15

 (. משכב זכור )כב16

 (. משכב בהמה ע"י גבר )כג17

 (רביעת אשה ע"י בהמה )כג .18

 

 

 ,יןיבמנ 20חז"ל גזרו על קרובות נוספות, 

 והן נקראות "שניות לעריות ".

 

 

 בו כל ישראליבעריות  נתחי

 ,כהנים, לוים וישראלים

 נשים וגברים כאחד                                                      

ר ְבָשרֹו ֹלא ִתְקְרבּו ְלַגלֹות  ו ִאיש ִאיש ֶאל ָכל ְשאֵּ
ה: ז ֶעְרַות ָאִביָך ְוֶעְרַות ִאְםָך ֹלא  ֶעְרָוה ֲאִני ְיהֹוָ

ה ִאְםָך ִהוא ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָותָ  ֶשת ְתַגלֵּ ּה: ח ֶעְרַות אֵּ
ה ֶעְרַות ָאִביָך ִהוא: ט ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך  ָאִביָך ֹלא ְתַגלֵּ
ַבת ָאִביָך אֹו ַבת ִאֶםָך מֹוֶלֶדת ַבִית אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ 
ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתן: י ֶעְרַות ַבת ִבְנָך אֹו ַבת ִבְתָך ֹלא 

ָמה ֶשת ְתַגֶלה ֶעְרָוָתן ִכי ֶעְרָוְתָך הֵּ : יא ֶעְרַות ַבת אֵּ
ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאחֹוְתָך ִהוא ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתּה: 

ר ָאִביָך ִהוא: ה ְשאֵּ  יב ֶעְרַות ֲאחֹות ָאִביָך ֹלא ְתַגלֵּ
ר ִאְםָך ִהוא:  ה ִכי ְשאֵּ יג ֶעְרַות ֲאחֹות ִאְםָך ֹלא ְתַגלֵּ

ה ֶאל ִאְשתֹו ֹלא ִתְקָרב  יד ֶעְרַות ֲאִחי ָאִביָך ֹלא ְתַגלֵּ
ֶשת ִבְנָך  ה אֵּ דָדְתָך ִהוא: טו ֶעְרַות ַכָלְתָך ֹלא ְתַגלֵּ

ֶשת ָאִחיָך ֹלא -ִהוא ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתּה: טז ֶעְרַות אֵּ
ה ֶעְרַות ָאִחיָך ִהוא: יז ֶעְרַות ִאָשה ּוִבָתּה ֹלא  ְתַגלֵּ

ה ֶאת ַבת ְבָנּה ְוֶאת ַבת ִבָתּה ֹלא ִתַּקח ְלַגלֹות  ְתַגלֵּ
ָמה ִזָםה ִהוא: יח ְוִאָשה ֶאל ֲאֹחָתּה  ֶעְרָוָתּה ַשֲאָרה הֵּ

 ֹלא ִתָּקח ִלְצרר ְלַגלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ְבַחֶייָה:
ִאָשה ְבִנַדת ֺטְמָאָתּה ֹלא ִתְקַרב -ְוֶאל יט 

ֶשת ֲעִמיְתָך ֹלא ִתתֵּ  ְלַגלֹות ֶעְרָוָתּה: ן כ ְוֶאל אֵּ
 ְשָכְבְתָך ְלָזַרע ְלָטְמָאה ָבּה:
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 :כג: איסורי תועבות אחרות – : פס' כאחלק ג
ן ְלַהֲעִביר ַלםֶלְך ְוֹלא ְתַחלֵּל ֶאתכא ּוִמַזְרֲעָך ֹלא    ִתתֵּ
ם אֱ   ה: כב ְוֶאת ֹלֶהיָך ֲאִני יְ שֵּ יהֹוָ  ָזָכר ֹלא ִתְשַכב ִמְשְכבֵּ
ָבה ִהוא:  כג ּוְבָכל ִאשָ   ָמה ֹלאה תֹועֵּ ן ְשָכְבְתָך ְבהֵּ  ִתתֵּ
ָמה ְלִרְבָעּה ֶתֶבל הּוא:ְלָטְמָאה ָבּה ְוִאָשה ֹלא   י ְבהֵּ   ַתֲעמד ִלְפנֵּ

 

 

 :ל: חתימה –: פס' כד חלק ד
לֶ   ֶלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִיםה ִכי ְבָכל כד ַאל ִתַטְםאּו ְבָכל אֵּ יֶכם: ֲאִניֲאֶשר אֵּ ַח ִמְפנֵּ  ְמַשלֵּ
 ַאֶתםיְשֶביָה: כו ּוְשַמְרֶתם ֶאת  ּה ָעֶליָה ַוָתִקא ָהָאֶרץֲעֹונָ  כה ַוִתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפקד 
בת ִמְשָפַטי ְוֹלא ַתֲעשּוֶאת ֺחּקַתי ְוֶאת   ֶלה הָ  ִמכל ַהתֹועֵּ  ָּגר ְבתֹוֲכֶכם:ֶאְזָרח ְוַהּגֵּר הַ ָהאֵּ
בתל כָ כז ִכי ֶאת   י ַהתֹועֵּ ל ָעשּו ַאְנשֵּ יֶכם ַוִתְטָמא ָהָאֶרץ: ָהאֵּ  כח ְוֹלא ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִלְפנֵּ
יֶכם: כט ִכי ָכל  ַהּגֹוי ֲאֶכם אָתּה ַכֲאֶשר ָקָאה ֶאתָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְבַטםַ    ֲאֶשר ֲאֶשר ִלְפנֵּ
ֶלה ַיֲעֶשה  בת ָהאֵּ  ִמְשַמְרִתיְשַמְרֶתם ֶאת ְוִנְכְרתּו ַהְמָפשֹות ָהעשת ִמֶּקֶרב ַעָםם: ל ּו ִמכל ַהתֹועֵּ

יֶכם ְוֹלא ִתַטְםאו בת ֲאֶשר ַנֲעשּו ִלְפנֵּ ֺחּקֹות ַהתֹועֵּ יֶכם:  ְלִבְלִתי ֲעשֹות מֵּ ה ֱאֹלהֵּ  ָבֶהם ֲאִני ְיהֹוָ

 

 

 :האיסור בחתימה מודגש                   

 

 

 : " אל תטמאו בכל אלה "... פס' כד

 ת  האלה "וקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבו: " ושמרתם אתם את חפס' כו

 ת ...ולא תטמאו בהם "...ו:  " ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבפס' ל

 

 

 על איסורי העריות בחתימה מודגש הקשר בין עם ישראל וארץ ישראל בזכות השמירה 

 :הקאת הארץ  את יושביה בגין הפרתםוחלילה                         

 

 

 א הארץ את ישביה ".י: " ותטמא הארץ ...ותקפס' כה

 : " ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה "...  פס' כח

 

 החוטאים השותפים לעבירה 2 –העונש אינו רק במישור הכללי אלא גם ספציפית ל      

 

 

 ת האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם ".ו: " כי כל אשר יעשה מכל התועבפס כט   

 

 

 עונש כרת                                                      

  

 

 קיכם ". ו: " אני ה' אלולסיום  

 

 "עבירות אמרו חז"ל "יהרג ובל יעבור 3  –ב                             

 
 

 שפיכות דמים  גילוי עריות  עבודה זרה         
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 : " ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה "ויקרא יח יט

         

 שו"ת הריב"ש סימן תכה )קטעים(:

 
 .באלג'יר 1408ונפטר בשנת  1326נת , נולד בברצלונה בשפרפת, הוא הריב"ש רבי יצחק בר ששת  

 . שימש ברבנות בקהילותן (הגדול והאהוב , ר' ניסים )הר"הריב"ש היה לגדול הדור לאחר פטירת רבו   

 ,מות האנטי יהודיות שפקדו את ספרד, ברח לצפון אפריקה, בעקבות המהו1391רבות בספרד, ובשנת   

 .מש כרב וכאב בית דין בעיר אלג'יר. בבית דינו שימש הרשב"ץ כדייןשם שי 

 .סקי השלחן ערוך של רבי יוסף קארומאות מפסקיו משמשים מקור לפ 

  

 
 טינסי,לרב יצחק אל 
שאלת לבאר לך, מה שכתוב בתורה: "ואל אשה בנדת טומאתה, לא תקרב לגלות ערותה", אם  

 נאמר על  כל אשה נדה: בין באשתו, בין בפנויה? 
 
 תשובה: 

דבר ברור הוא: שאסור ביאת הנדה; לא באשתו בלבד, אלא: בין באשתו, בין באשת חברו, בין    
)כ"ט(: אלו נערות שיש להן קנס: וכו'. וקא חשיב בהדייהו: בפנויה ...וכן שנינו במסכת כתובות 

הבא על הנדה. ומסיים בה: אע"פ שהן בהכרת, אין בהן מיתת ב"ד. ... וזה דבר פשוט. ולא נסתפק 
 בו אדם מעולם. והדבור בו מותר. 

גם הכתוב אמר סתם:  "ואל אשה בנדת טומאתה ". ולא חילק: בין אשתו, לפנויה. שהרי לא   
ואל אשתך. ומה שאמר: " אשה " ; דרשו בו בפרק ואלו הן הלוקין )י"ד(: לחייב על כל אשה  אמר:

ואשה. ומן הכתוב הזה, דרשו בספרא: שאפילו  קריבה לבד, רצוני לומר: קריבה של הנאה. כגון: 
חבוק ונשוק; אסורה מן התורה. ואפי' בלא יחוד, דליכא למיחש לביאה. לפי שהקריבה עצמה 

 ו הזה.        אסורה בלא
דתניא התם בספרא: " ואל אשה בנדת טומאתה, לא תקרב לגלות ערותה " . אין לי אלא: שלא    

יגלה; מנין שלא יקרב? ת"ל: " לא תקרב ". אין לי אלא נדה: בל תקרב, ובל תגלה; מנין כל 
 העריות: בל תקרבו, ובל תגלו? ת"ל: " לא תקרבו לגלות " .

שלוקה על זה מן התורה. ולא קיימא לן כרבי פדת, דאמר בפ"ק דשבת וכן כתב הרמב"ם ז"ל:   
)י"ג(: לא אסרה תורה, אלא קריבה של גלוי עריות. אבל הרמב"ן ז"ל כתב בהשגות, שחבר על ספר 
המצות: שאין כאן מלקות מן התורה; אלא בביאה גמורה, או בהעראה. וברייתא דספרא, אסמכתא 

 בעלמא .
ויה: כל שהוחזקה נדה, אסור מן התורה. שהרי יחוד העריות, מן התורה; ויחוד הנדה, ג"כ בפנ  

כדאיתא בהדיא, במסכת ע"ז, פרק אין מעמידין )ל"ו:(. והנדה, הרי היא כשאר העריות, ובכללן; 
כדאיתא בפרק הבא על יבמתו )נ"ד(. ובזה חמורה הפנויה נדה, מאשתו נדה. שאשתו נדה, אין 

ייבוהו להוציא  את אשתו מביתו, ולא להעמיד שומר: זולתי החתן, אסור' לו להתיחד עמה; שלא ח
 בשלא בעל, משום: דתקיף יצריה ...

ואף הפנויה שאינה נדה, חמורה היא בזה מאשתו נדה. שהרי אע"פ שאין יחוד הפנויה אסור מן    
י הפנויה, התורה; מ"מ בית דינו של דוד גזרו עליו ...ולא סוף דבר: ביחוד; אלא אפילו להסתכל בפנ

אסור; אא"כ הוא כדי שיראה: אם היא נאה בעיניו, וישאנה. כמש"כ הרמב"ם ז"ל בהלכות אסורי 
ביאה. אבל דרך זנות, אסור כדאמרינן בפ"ק דע"ז )כ'(: ונשמרת מכל דבר רע; שלא יסתכל אדם 

מר באשה נאה, ואפי' היא פנויה; באשת איש, ואפי' מכוערת; ולא בבגדי צבע אשה וכו'. וכן א
איוב: " ברית כרתי לעיני, ומה אתבונן על בתולה " . ובזה ג"כ, חמורה היא הפנויה, אפילו אינה 
נדה, מאשתו נדה: שמותר להסתכל בפניה, ואפילו נהנה בראייתה. ולא אסרו להסתכל באשתו 

 נדה, אלא במקום התורף; כדאיתא במסכת נדרים, פרק ואלו מותרין )כ'(. 
הוקשה לך. והארכתי  במה שלא היה צריך, למען השלים דרושך, ולמלאת ובזה יש לתרץ  במה ש  

 מבוקשך. ואתה שלום. כחפצך, וחפץ דורש שלומך;
 

  נאמנך, יצחק ב"ר ששת זלה"ה.   
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 הסבר לתשובת הריב"ש:
 

 הריב"ש עונה : 

 ,חברו דבר ברור הוא שאסור ביאת הנדה, לא באשתו בלבד, אלא בין באשתו, בין באשת"
 בפנויה " ... בין  
 

 הוכחות: 2שהן  3ומונה 
 
 "וכן שנינו במסכת כתובות כט ע"א אלו נערות שיש להן קנס ... וקא חשיב בהדייהו: . .. 1

 הבא על הנדה. ומסים בה: אע"פ שהן באיסור כרת, אין בהן מיתת ב"ד... וזה דבר פשוט,
 .ולא נסתפק בו אדם מעולם. והדבור בו מיותר "

 

  אמר סתם: "ואל אשה בנדת טומאתה ". ולא חלק בין אשתו לפנויה. שהריגם הכתוב ".  2
 לא אמר 'ואל אשתך ' ".

 
  . "ומה שאמר "אשה", דרשו בו בפרק ואלו הלוקין יד ע"א: לחייב על כל אשה ואשה ". 3

 

 מוסיף ומרחיב הריב"ש:
 

 "ומן הכתוב הזה דרשו בספרא: שאפילו קריבה לבד, רצוני לומר:
 של הנאה. כגון: חבוק ונשוק, אסורה מן התורה "קריבה     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 מביא את הרמב"ם, הלכות איסורי ביאה פ"כא ה"א:
 

 וכן כתב הרמב"ם:
 

 ה מן העריות דרך איברים או שחבק ונשק דרךוכל הבא על ערו
 זה לוקה מן התורה שנאמר לבלתי וה ונהנה בקרוב בשר הריותא

 ה כלומרועשות מחקות התועבות וגו' ונאמר לא תקרבו לגלות ערו
 :והולא תקרבו לדברים המביאין לידי גילוי ער

 "לא תקרב"

 

 

 לרבות

 הודברים המביאים לגלוי ערו

 

 

 לאו 

 

 

 העונש מלקות

                          

 "לגלות ערותה "

 

 

 ביאה

 

 

 העונש כרת

 

 
 "ונכרתו הנפשות העושות" 

 )ויקרא יח, כט(

 

 

 

 

 תאיאסורים מדאורי



 בס"ד         

- 23 - 

 
 לע"נ

 ישי ז"ל בן יהודה הי"ו קרויזר                                                                     קרויזרשלמה ז"ל בן יהודה הי"ו 

 בת ישראל פוטר הי"ופלהיימר ע"ה  שרה
 בברכה יתקבלוהערות והארות 

 shlomitkro@gmail.comשלומית קרויזר 

   0523003261  ,02-5354734 

 :ממשיך הריב"ש ומוסיף
 :ן במסכת שבת יג ע"א, דאמר בפרק ראשו"ולא קיימא לן כרבי פדת  
 .עריות "אלא קריבה של גלוי  ,לא אסרה תורה             

 
 

 :ת דעת הרמב"ן הסובר כדעת רבי פדתמביא א                     

  

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 :ממשיך הריב"ש בתשובתו ומוסיף

 
 העריות  מן התורה; ויחוד הנדה, ג"כ בפנויה: כל שהוחזקה נדה, אסור מן התורה. שהרי יחוד 

 כדאיתא בהדיא, במסכת ע"ז, פרק אין מעמידין )ל"ו:(. והנדה, הרי היא כשאר העריות, ובכללן;
 ובזה חמורה הפנויה נדה,  מאשתו נדה. שאשתו נדה, אין כדאיתא בפרק הבא על יבמתו )נ"ד(.

      החתן,  ר: זולתיעמה; שלא חייבוהו להוציא  את אשתו מביתו, ולא להעמיד שומ אסור' לו להתיחד
   היא בזה מאשתו נדה. שהרי אע"פ  ואף הפנויה שאינה נדה, חמורה בשלא בעל, משום: דתקיף יצריה ...

 .בית דינו של דוד גזרו עליו שאין יחוד הפנויה  אסור מן התורה; מ"מ

 

 בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה " "ואל אשה

 

 

 כל אשה

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :טור, בית יוסף סימן קפ"גכמופיע ב
 כתב הריב"ש  )תכ"ה ( שנשאל אם איסור נדה נוהג גם בפנויה

 והשיב שדבר פשוט הוא שנוהג בה והאריך בדבר וכתב שהטעם
 שלא תקנו טבילה לפנויה כדי שלא יבואו לידי מכשול בהסתלק 

    .ממנה איסור נדה החמור

 "לא תקרב לגלות ערותה "

 

 

 ביאה

 תאידאורי

 כרת 

 שאר האסורים

 

 

 דרבנן

 פנויה נשואה

 

  

 גזירת בי"ד של דוד

 

 

 עם הפנויה יחוד

  

 

 ריב"ש

 

 

 טבילה לפנויהאיסור 

                              

 אשתו
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 ישי ז"ל בן יהודה הי"ו קרויזר                                                                     קרויזרשלמה ז"ל בן יהודה הי"ו 

 בת ישראל פוטר הי"ופלהיימר ע"ה  שרה
 בברכה יתקבלוהערות והארות 

 shlomitkro@gmail.comשלומית קרויזר 

   0523003261  ,02-5354734 

 סיכום

 
ּה  ויקרא יח, יט: ָאתָּׁ ת ֻטמְּ נִדַּ ה בְּ ב  ֶאל ִאשָּׁ רַּ ּה: ֹלא ִתקְּ תָּׁ וָּׁ גַּּלֹות ֶערְּ   לְּ

 

 כל זמן שאשה נידה, גם אם עבר זמן רב מראייתה האחרונה, כל עוד לא ספרה וטבלה חל האיסור          

 

 מהו האיסור?          

 
 לא תקרב לגלות ערותה"רמב"ן" : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לא תקרב לגלות ערותה"רמב"ם" : 

 

 

 

  

  

  

  

  

    

  

 

 

 

                                                                     

 

 :שו"ע אבן העזר סימן כ סעיף א 

 הבא על אחת מן העריות דרך איברים,

 או שחבק ונשק ונהנה בקירוב בשר,  

 הרי זה לוקה וחשוד על העריות   

 

 

 ביאה + חבוק + נישוק + הנאה בקירוב בשר

 

 אסורים מדאורייתא          

 ביאה

 

 דאורייתא סוריא

 אבל

 שאר האיסורים

 

 מדרבנן

 

 

 "לא תקרב"

 

 

 לרבות

 הודברים המביאים לגלוי ערו

 

 

 לאו 

 

 העונש מלקות

                          

 "לגלות ערותה "

 

 

 ביאה

 

 

 העונש כרת

 

 
 "ונכרתו הנפשות העושות" 

 )ויקרא יח, כט(

 

 

 

 

 תאיסורים מדאורייא שני


